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Associação NONAGON – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE S. MIGUEL

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A ATRIBUIÇÃO DO DIREITO 
DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS LOCALIZADOS NO NONAGON, PARQUE DE CIENCIA 

E TECNOLOGIA DE SÃO MIGUEL 

Faz-se público que, nos termos da deliberação do Conselho de Administração da Associação 
NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel de 14 de agosto de 2014 e pelo 
prazo de sessenta dias a contar da data da publicação do presente aviso no Jornal Oficial da 
Região Autónoma dos Açores, se encontra aberto o concurso público para a atribuição do direito 
de utilização de 18 espaços localizados no NONAGON, PARQUE DE CIENCIA E TECNOLO-
GIA DE SÃO MIGUEL.

Podem concorrer ao presente procedimento:
a) Empresas ou agrupamentos de empresas que exerçam atividades de investigação e de-
senvolvimento ou de inovação tecnológica; 
b) Empresas de serviços de base científica e/ou tecnológica, de apoio ao tecido produtivo;
c) Entidades privadas cujo foco principal de atuação esteja ligado às áreas científico-tec-
nológicas consideradas prioritárias no contexto do PARQUE, tais como as Tecnologias da 
Informação e Comunicação, e às áreas científico-tecnológicas complementares, nomeada-
mente a Aeronáutica, Agroindústria, Ambiente, Eletrónica, Biotecnologia e Ciências da 
Saúde, Comunicação e Media, Economia do Mar, Eficiência Energética, Indústrias Cria-
tivas, Turismo;
d) Empresas com uma atividade significativa de C&T (Ciência e Tecnologia), pequenas e 
médias empresas de base tecnológica avançada;
e) Entidades vocacionadas para o ensino e formação de recursos humanos nas áreas cien-
tíficas e tecnológicas identificadas na alínea c);
f) Instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que exerçam atividades de inves-
tigação e desenvolvimento ou de inovação tecnológica;
g) Entidades ou empresas que prestem formação profissional nas áreas do empreendedo-
rismo e inovação;
h) Entidades vocacionadas para a promoção e difusão da ciência, tecnologia e inovação.

Os documentos que constituem a proposta, critério de atribuição, localização e caracte-
rísticas dos espaços e demais termos e condições do procedimento constam nas peças do 
concurso, as quais encontram-se disponíveis para consulta na Rua de São João, n.º 47/49, 
9504 – 533 Ponta Delgada, nos dias úteis, entre as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos, e 
entre as 14 horas e as 17 horas, podendo os interessados solicitar neste endereço, para 
o fax n.º 296284245 ou para o correio eletrónico concurso@nonagon.pt, que lhes sejam 
fornecidas cópias das mesmas em suporte de papel ou em suporte informático.

O Presidente do Conselho de Administração
Prof. Doutor Flávio Gomes Borges Tiago

Associação NONAGON – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE S. MIGUEL

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE UTILIZADORES 
DE ESPAÇOS DE INCUBAÇÃO LOCALIZADOS NO NONAGON, PARQUE DE CIENCIA 

E TECNOLOGIA DE SÃO MIGUEL 

Faz-se público que, nos termos da deliberação do Conselho de Administração da Associação 
NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel de 14 de agosto de 2014 e pelo 
prazo de sessenta dias a contar da publicação do presente aviso, se encontra aberto o concurso 
público para a Seleção de Utilizadores de Espaços de Incubação localizados no NONAGON, 
PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO MIGUEL.

Podem ser candidatos ao presente procedimento empreendedores (pessoas singulares) que se 
encontrem no processo de desenvolvimento sustentado das suas ideias de negócio ou empre-
sas constituídas há menos de 3 anos contados da data da candidatura, que desenvolvam, em 
ambos os casos, a sua ideia/atividade nas seguintes áreas:
a) Investigação e desenvolvimento ou de inovação tecnológica;
b) Científicas e tecnológicas consideradas prioritárias no contexto do PARQUE, tais como as 
Tecnologias da Informação e Comunicação, e áreas científicas e tecnológicas consideradas 
complementares, nomeadamente a Aeronáutica, Agroindústria, Ambiente, Eletrónica, Biotec-
nologia e Ciências da Saúde, Comunicação e Media, Economia do Mar, Eficiência Energética, 
Indústrias Criativas, Turismo;
c) De base científica e/ou tecnológica, de apoio ao tecido produtivo;
d) Ensino e formação de recursos humanos nas áreas nas áreas científicas e tecnológicas men-
cionadas na alínea b);
e) Formação profissional nas áreas do empreendedorismo e inovação;
f) Promoção e difusão da ciência, tecnologia e inovação.

Os documentos que constituem a candidatura, critério de seleção, o número e natureza dos 
espaços de incubação e demais termos e condições do procedimento constam nas peças do 
concurso, as quais encontram-se disponíveis para consulta na Rua de São João, n.º 47/49, 
9504 – 533 Ponta Delgada, nos dias úteis, entre as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos, e entre 
as 14 horas e as 17 horas, podendo os interessados solicitar neste endereço, para o fax n.º 
296284245 ou para o correio eletrónico incubadora@nonagon.pt, que lhes sejam fornecidas 
cópias das mesmas em suporte de papel ou em suporte informático.

O Presidente do Conselho de Administração
Prof. Doutor Flávio Gomes Borges Tiago1637 1638


